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)11 מעמוד (המשך
 ** * הערבי״ ״המרד תקופת בראשית

 לחיסולו במזימה מעורב כץ שמואל היה
 אל־ אמין חג׳ הירושלמי המופתי של

 הפוליטיים. ממתנגדיו אחד בידי חוסייני,
 כמאתיים זו למשימה לגייס הבטיח כץ

 כיום), ל״י אלף כמאה פלשתינאיות לירות
 ״לא בטיעון זו פעילותו את מגדיר והוא

 שכדבר. המוסרי הצד מנוחתי את הדייר
 מדיני, רצח יותר. פרגמטית היתה הבעייה

 מביא אינו לכך, ראוי רבו ק• כשה אפילו
 למזלו טובות.״ לתוצאות בהכרח מביא

 יותר שמאוחר הירושלמי, המופתי של
 במסגרת ותיפקד הנאצית לגרמניה עבר

 ז׳בוטיג־ זה היה שלה, מכונת־התעמולה
 לרציחתו, התוכנית את שסיכל עצמו סקי

 אדם דרך לכץ שהעביר תיכתובת בהוראת
 אומר ״ז׳בוטינפקי :הורה שבה שלישי

 הערבים את לראות רוצה היית הם ,לא׳.
 ?״ ** שרתול, או וייצמן את מעיפם

 נימוק היה ״זה וכותב כץ ממשיך כך ועל
 רושם.״ עלי עשה לא והוא צפוי, בלתי

 ז׳בו־ של להוראתו ציית זאת למרות
מינסקי.

 שהזעיק האיש
ברים־ססויס אס

ף ךק  על־ידי כץ שמואל הוזמן 1ע3א סו
 בלונדון, להתגורר לעבור ז׳בוטינסקי ■6

 חדש רוויזיוניסטי שבועון שם ולערוך
התנו עמדות את להסביר היתד, שמטרתו

 וחצי שנה במשך הבריטי. לציבור עה
שב עד הראלד בג׳ואיש מאמרים פירסם
 הראשון הגיליון הופיע 1940 אפריל חודש

 חודשי בתקופת סטאנדארד הגדאיש של
 כץ שמואל המשיך אנגליה על ה״בליץ״
ש ׳שבית־הדפוס, עד בשבועונו בעבודתו

 האוויר מן הופצץ השבועון, הודפס בו
 נסע הוא 1941 במאי הגרמנים. בידי

 כ- שם שהה לדרום־אפריקה, בדרך־הים
 פוליטיים קשרים יצירת תוך חצי־שנה,

 פיר- ואף הדרום־אפריקאי, במימסד רבים
 האנטי- ביומון ממאמריו אחד את סם

סטאר. יהודי
 מהוסר־עבודה, כץ נותר ללונדון בשובו

 בסים־ עובד החל 1943 פברואר ובראשית
 רב־התפוצה היומון של ובארכיון ריד,

 מילחמת־ תום עד עבד שם דיילי־אכספרס
 הזכור קוריוז .1945 בקיץ השנייה, העולם
 הלונדוני, רחוב־העיתונות מתושבי לרבים

 כץ של בהלתו סיפור הוא פליט־סטריט,
 הפצצות־ נגד ההג״א ממישמרות באחת

 בשל הפעיל, הוא .2וי־ מדגם המעופפות
 מערכת את מדקה יותר למשך בהלה,

צופרי־האזעקה.

 אוו רשסח הרעיון
ביוון לדחוס יל תאצ

כץ שמואל השיג בזארס ך*
 עלייתו ואחרי לארץ־ישראל, *** ויזה ^

 מנתם האצ״ל, במפקד לראשונה פגש
 חומר־התעמולה הכנת על שהפקידו בגין,

 עיסוקו רוב כאשר באנגלית, האצ״ל של
 של והודעותיו הצהרותיו בתירגום היה

 מפעם לאנגלית. האירגון־הצבאי־הלאומי
 להעברת בכיר, כבלדר כץ שימש לפעם

 ד,מיפ־ לבין המחתרת מפקד בין הודעות
אצ״ל. של האירופית קדה

 כץ את בגין מנחם מינה ׳46 שנת בסוף
 שנוכח אחרי האצ״ל, של המיפקדה כחבר

 תקופות לבלות המשיך כץ בנאמנותו.
 השונות, אירופה בארצות במסע ממושכות
 ב־ לטפל הוסיף בארץ שהותו ובתקופות
 מפרסם שהחל תוך האירגון, בהסברת

ושי ,1זט£־נ1נן£55-1 בשם ידיעון־חודשי
לאנגלית. האצ״ל שידורי כמתרגם מש

 ,1947 במחצית בארץ, ביקרה כאשר
 שמואל היה לארץ־ישראל, האו״ם יעדת

ב שהיה בגין, מנחם בין איש־הקשר כץ
 ואף הוועדה, מחברי כמה לבין מחתרת,

 יעקב המשורר של בביתו אותם הפגיש
 נשלח הארץ את הוועדה עזבה כאשר כהן.

 הוועדה, של מקום־מושבה לדנבה, כץ
ראלף עם נוספות פגישות מיספר וקיים

 ״1936—39 ״פרעות גס המכונה *
(תרצ״ו־תרצ״ט).

שרת. משה **
 מטעם לארץ־ישראל אשרת־כניסה ***

הבריטיים. השילטונות

וגראנאדוס. באנץ׳
בנסי כץ המשיך המדינה להכרזת עד
 ב־ לאירופה, הארץ בין התכופות עותיו
 של הדיפלומטית הפעילות כמרכז שמישו

 ארץ־ של לחלוקתה התוכנית נגד האצ״ל
בבי מובס״. ״פגר כינה שאותה ישראל,

 הגישה נגד טען בארצות־הברית קוריו
מה את שקבעה המסורתית, האמריקאית

 במקורות- תלותה מתוך מדיניותה לכי
 שערך בפגישה ארצות־ערב. של הנפט

 ועדת־החי־ ראש סילבר, הילל אבא עם
הג ימים, באותם באמריקה רום־הציוני

 :האצ״ל מטרות את כץ שמואל דיר
 גבולות־החלוקה. את פיפי כאופן ״לכטל

אפ התקפה שתהיה מקום וככל עת ככל
 ככל כה להדחיק מוכן האצ״ל יהיה שרית

הסוכ מזה. לירדן מעבר לאל־ידו שיהיה
 למראית־עין, תעמוד, (אם היהודית נות
 שחוללו גכולות־החלוקה, של קדושתם על

 להו־ תרצה, אם תוכל, הערכים) על־ידי
 אלא כדירה לה תהיה לא אכל ;קיענו

 לקכל כדי בעקבותינו, ה׳הגנה׳ את לשלוח
 חיל־ כו ולהציב ככוש ׳שטח כל לידיה
 בארצות־הברית שהותו בתקופת מצב.״

 בן־ציון ד״ר עם יחד כץ, שמואל פעל
 יונתן איש־אנטבה של (אביו נתניהו
 לעניין מנסה שהוא תוך ז״ל), נתגיהו

״תמו : שבמהלכה בעיסקה ,הפנטאגון את
 המדינה כהקמת אמריקאית תמיכה רת

 ליוון, צבאי כוח אצ״ל ישלח חיהודית
בקומוניס להילחם לאמריקאים לעזור
טים.״

 המשיך המדינה הכרזת תאריך לקראת
לאר בפאריס, שליחיו בעזרת כץ, שמואל

 ואת אלטלנה אוניית־הנשק שיגור את גן
 התרחשות אחרי ארצה. הגעתה תיכנון

 בגין של ועלייתו אלטלנה של הטרגדיה
כ המתוארת כפר־ויתקין, בחוף לאוניה
כתנ ״האם :כץ של בזיכרונותיו כניעה

 הייתי לא ככפר־ויתקין הריגשיים אים
 אפשר יודע. אינני בגין? כמו פועל אני

 היה זה אכל מישגהו, על חוזר שהייתי
מישנה.״
 שמואל את בגין מנחם מינה 1948 ביולי

ה המקום בירושלים, האצ״ל כמפקד כץ
 והלח׳׳י האצ״ל חיילי שם בארץ יחידי
לירו בהגיעו לצה״ל. אמונים נשבעו טרם

 לשמואל בגין של הוראותיו היו שלים
 העתיקה ,העיר שיחרור לידי להביא כץ

 פעל בירושלים מילחמת־אחים. ומניעת
 אלא האצ״ל של אופרטיבי כמפקד לא כץ

 המודיעין, על הפיקוח יחסי־החוץ, כמנהל
 פירסם שהאצ״ל עיתון־יומי על ופיקוח

בירושלים. המצור בימי
בירושלים, האצ״ל יחידות פירוק עם

נב הראשונה, לכנסת שנערכו והבחירות
 לשאר בדומה כחבר־כנסת, כץ שמואל חר

 הכנסת פיזור עם האצ״ל. מיפקדת חברי
 הו־ את וייסד השנייה לכנסת נבחר לא

 מכינוי־ לקוח ששמה קרני, צאת־הספרים
 משקיעים קבוצת בעזרת שלו, המחתרת

מדרום־אפריקה.
 ניהל הוא ששת־הימים למילחמת עד

 הוצאה תוך שלו, הוצאת־הספרים את
 מגמה בעלי ופירסומים ספרים של לאור

בפולי לעסוק מבלי מובהקים, לאומית
הישראלית. טיקה

ערבית״ איו.,אומיה
 ששת-הימים מילחמת תום חרי ^

 המדינית, לזירה כץ שמואל שב
 ארץ־ למען התנועה מייסדי עם ׳ונימנה
 לעצמו מאמץ שהוא תוך השלמה. ישראל
 בי־ לידי שבאו * ״גיאו־פוליטיות״ תורות

 •• מריבה אדמת ובספר במאמרים טויין
והאידיאו ההיסטוריה את פורש הוא שם

ארץ־ישראל־השלמה. של לוגיה
 ניתן כץ שמואל של טענות־היסוד בין

 חוזר הוא שעליה הטענה, את למצוא
פלסטי פליטים בנמצא שאין בעקשנות,

 שמדת, של אמורפי ״המון אלא ניים,
 חיים, אמיתיים לאנשים שייכים שקצתם

 לאנשים שייכים או כדויים־כתכלית קצת
 לאנשים שייכים מיעוטם מככר, שמתו
 יציאת או יציאתם עקם כית להם שאין

שיי רובם ,1948ב־ מארץ־ישראל הוריהם
מו מה הכדל כלי שכיום, לאנשים כים

ה מן כאזרחים ועובדים היים הם צאם,
 מנות לקבל מוסיפים שהם אלא שורה,
 משלמי-המיסים חשכון על רפואי וטיפול
 נוח אחד כצרור צרורים וכולם — כעולם

 כפליטים האו״ם של הרישמיות כרשימות
 ביתר־תוקף־וחימה עוד ומתוארים ערכים,

 וכמו היחודית׳...״ התוקפנות כ,קורהנות
 ממעבידו שביקש הפועל על בבדיחה

ב שלו היחידי מיום־העבודה להשתחרר

מז כץ של הגיאופוליטיות תורותיו •
 שטען האוסהופו, קארל של אלה את כירות

 ההיסטוריה. את מכוונת הגיאוגרפיה כי
למכ הופכים שהאנשים כך הכלכלה, ולא

 הפרדה תוך גיאוגרפיים, נתונים בין שירים
 ״סטאטיים״, עמים עמים. סוגי שני בין

 ״דינאייס״, ועמים לאומית, לרוויה שהגיעו
 אומצה התורה מחייה״. ל״מרחב הנזקקים

ב הנציונל־סוציאליסטית המיפלגה בידי
הנאצית. התנועה היא גרמניה,

 שמואל מוכיח כך — למאי האחד שנה,
 עובדת את רבים, מיספרים בעזרת כץ,

הערביים. הפליטים של אי־קיומם
 מדי־ הקמת עצם את מגדיר שהוא שעה

 ״חתחד׳טותח הלאקוני בנוסח נת־ישראל
יש כארץ־ העברית המדינית ההומיה של

 ושאם ערבית, אומה שאין טוען הוא ראל״
 של דמיונו יציר היא הרי כזאת, קיימת
 ערב־רב על שהדביק איש־ערב,׳ ,לורנס

 בדואים של לאומית יישות פלאחים של
 מסע- במהלך הערבית, היישות את ויצר

 ד,גנ־ בהנהגת הצבא־הבריטי של הכיבוש
 במילחמת־העולם דמשק לעבר אלנבי ראל

הראשונה.
ה הנוכחות כץ, שמואל של לטענתו

 היא בארץ־ישראל ובעלת־הערך יחידה
 הזכויות ״אגדת ולדן העיברית, הנוכחות

 על- המטופחת הערכים, יטל ההיסטוריות
 כשטיפת־המוחות אדירים כוחות שני ידי

הער והדימיון הקומוניסטית־סובייטית
 לא מעודם היהודים כי קובע והוא כי...״

 מהם שנגזלה ״לאחר נטולי־מולדת היו
 הרצוי על שהסתכלותו ודומה ארצם״.

ש השקפה מתוך נובע בארץ, להתרחש
 בדרום־ בצעירותו עוד אצלו נשתרשה
 שלה והבעייתי החברתי שבמודל אפריקה,

 כחייה העיקרי ״הקו :ברעיונותיו ניתלה
 השקדני המאמץ היה דרופ-אפריקה של
 לכנות (הלבנים) האפריקגרים עם של

 עצמאית, חדשה, דרום־אפריקאית תרבות
 שליטתו את רק לא שתטעים ייחוד, בעלת

 של מאבקה את גם אלא תלכן הגזע של
 השפעת נגד החדשה האפריקנרית ההומיה

הבריטית...״ והתרבות בריטניה

 קדושיה אינה הארץ
ם י מ ר רמוס

ל א ו ״ * ץ ^  מתוחכם, פולמוסן הינו כ
 ברזי הבקיא מעולה איש־פירסום \60

 ובדיאלקטיקה תרבות־המערב, של ההיגיון
כא והצגתם מהקשרם דברים הוצאת של

ב להשתמש יודע הוא משכנעות. מיתות
בפסי קיטעי־עובדות הצגת של טכניקה

 שאינו למי כאמיתי להיראות העלול פס
העובדות. על אמון
ער גיאוגרפים בעזרת מוכיח, הוא כך
 ותעודות נוצריים, ורושמי־קורות ביים

 לארץ־ישראל עלייה וקריאות עותומניות
ההיס כל שלאורך * קראים מנהיגי של

 יישוב בה היה ארץ־ישראל של טוריה
 של יהדותה את שהוכיח ולאחר יהודי.
:הערביים תושביה לגבי טוען הוא הארץ,
 לזיקה התביעה כזאת. אדמה היתה ״לא

 לכעלות היסטורית, לזכות היסטורית,-
 מטעם או הערכי׳ ,חעם מטעם היסטורית

 שהומצאה בדייה היא פלסטינית׳, ,ישות
 היתד, כמו מוצגים טיעוניו אנו״. בימינו

ל ו״חיכתה מתושבים ריקה ארץ־ישראל
 הוא שלערבים שעה הגולים״ תושביה

 לצרכיו אימץ אותה להגדרה בהתאם קורא
״ה חיטי פילים הערבי ההיסטוריון מאת

שמו מציין כן כמו המידבר״. מן פולשים
 תפ- הערכים מילאו זאת ״עם כי כץ אל

 אחד כתחום וכעל־משטעות קיד־מיוחד
 תרומה תרמו חם ארץ־ישראל. של כחייה

 ״לשווא מציין והוא לחורבנה...״ ממש של
 ובתיאוריהם ההיסטוריה כספרי תחפשו,

מוס כין נוצרים, כין כעלי־מסעות, של
 קכע של סימן איזה יהודים, וכין למים

 לארץ־ישר־ הערכים של היסטורי ליחסי
פלסטי ,ערכי לאום היה לא מעולם אל...

 לא מעולם ככללו, הערכי העם לגכי ני׳•
פלס או ארץ־ישראל כגון הטיכה היתה

 היו בשכנותה שהיו מהם אלה לגכי טין.
 וכיזה לשוד מתאימה מטרה אדמותיה

 שיש־ למעטים הפרימיטיבי. וליצר־חהרס
 של זיקה ספק כלי היתה בתחומיה כו

השמ תהליך בנוסף, לכפריהם...״ חיכה
רא עם רק הופסק ארץ־ישראל של דתה
 :גלכן בה, היהודית ההתיישבות שית

 המאה כוא עם האחת־עשרד״ ״בשעה
 של הממושך התהליד הופסק החדשה,
 ה־ האוכלוסיה של והתפוררותה בריחתה

בארץ־ישראל...״ לא־יהודית

 והשקפת־עולמו טיעוניו הצגת בהמשך
 שארץ־ישראל טוען הוא כץ שמואל של

 ״אפשר למוסלמים אפילו קדושה אינה
 לשתי קדושה ארץ לארץ־ישראל לקרוא
 שהיא ודאי לנצרות. דגם ליהדות :דתות

)14 בעמוד (המשך

מריבה״. ״אדמת כץ, שמואל *•
וב כיהודים, מוכרים אינם הקראים *

הקו של הגיור״ ״חוקי לאור שלא וודאי
החדשה. אליציה


